
 

Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Jan Belleman 
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman 
Portefeuillehouder(s) : H. Snabilie 
Zaaknummer : BB16.00428 
Registratienummer : RAAD160074 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Nota activabeleid 2017 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De Nota activabeleid 2017 en de bijbehorende bijlage afschrijvingstabel 

vast te stellen en van toepassing te verklaren met ingang van 1 januari 
2017. 

− De eerdere Nota activabeleid 2014 en bijbehorende afschrijvingstabel die 
door u is vastgesteld op 30 januari 2014 komt hiermee te vervallen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De vier BUCH raden hebbende werkgroep Financiële aspecten in BUCH verband in het 
leven geroepen. Deze werkgroep heeft de 4 ambtelijke organisaties (in casu de 
werkorganisatie BUCH in oprichting) de opdracht gegeven om te komen tot 
harmonisering van de P&C cyclus en het financieel beleid. De nota activabeleid is hier 
een onderdeel van. 
 
Nota activabeleid en bijbehorende bijlage afschrijvingstabel nota activabeleid  
Deze nota is onderdeel van de financiële beleidsstukken zoals vastgelegd in de 
gemeentelijke financiële verordening 212. 
 
Bij de harmonisering van de nota is gebleken dat er qua beleid geen wezenlijke 
verschillen zijn tussen de vier BUCH gemeenten. In de nota die voor ligt zijn zoveel 
mogelijk alle onderwerpen en beleidsuitgangspunten uit de vier eerdere gemeentelijke 
nota’s van de BUCH gemeenten opgenomen. Deze nota is ook geactualiseerd naar 
aanleiding van de aanpassing van de BBV. Naar aanleiding hiervan is de aangepaste 
regelgeving betreffende het met ingang van 2017 verplicht moeten afschrijven van 
investeringen maatschappelijk nut opgenomen. 
 
Voor wat betreft wegen en riool is ervoor gekozen om nog niet tot uniformering over te 
gaan aangezien dat forse financiële consequentie zou hebben voor de gemeenten die 
hun afschrijvingstermijnen zouden moeten aanpassen. Verder zijn deze 
afschrijvingstermijnen ook afhankelijk van bijvoorbeeld gekozen onderhoudsniveau en 
ondergrond welke lokaal kunnen verschillen. 
Voor riool zijn er wel maximum termijnen opgenomen maar is ook toegevoegd dat de 
termijnen gelden die zijn opgenomen in het geldende gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
Voor wegen geldt dat de afschrijvingstermijnen zoals die nu ook al gelden zijn 
opgenomen. Medio 2018 kan door de nieuwe werkorganisatie worden onderzocht of 
verdere uniformering van deze afschrijvingstermijnen wenselijke en haalbaar 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Binnen de BUCH gemeenten is er dan een geharmoniseerde Nota activabeleid 2017 en een 
grotendeels geharmoniseerde afschrijvingstabel. Dit zorgt voor uniform beleid op dit gebied 
binnen de aanstaande werkorganisatie BUCH. Aangezien het om financieel technische 
stukken gaat heeft dit verder geen gevolgen voor de coleur lokaal. 
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Onderstaande een overzicht van de verdere noemenswaardige aanpassingen/verschillen ten 
opzichte van de huidige stukken. 
(Onderstaande verwijderen wat niet voor de eigen gemeente van toepassing is) 
 

Bergen: 
Voor Bergen zijn er geen noemenswaardige overige wijzigingen ten opzichte van de 
eerdere versie. Alleen de afschrijvingstermijn voor 1e aanleg groen is iets verkort van 20 
naar 15 jaar. Dit heeft nu geen financiële consequenties. 
 
Conclusie: Voorgestelde nota past binnen de huidige nota en de huidige praktijk. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Niet van toepassing 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Is onderdeel van de harmonisering BUCH voor wat betreft financieel beleid. 
 
Burgerparticipatie: Nee zonder overleg  
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: Ambtelijk met overige BUCH gemeenten, directie i.o. en 
bestuur i.o.  van de werkorganisatie BUCH en de raadswerkgroep Financiële aspecten in 
BUCH verband 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Als de Nota activabeleid 017 en bijlage afschrijvingstabel door de raad worden vastgesteld 
zijn zij ingaande 2017 van toepassing. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen financiële gevolgen in verband met het vaststellen van deze Nota activabeleid 
2017 en bijbehorende afschrijvingstabel. 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
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Niet van toepassing 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): 

 
Niet van toepassing 
  
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De vier BUCH raden hebbende werkgroep Financiële aspecten in BUCH verband in het 
leven geroepen. Deze werkgroep heeft de 4 ambtelijke organisaties (in casu de 
werkorganisatie BUCH in oprichting) de opdracht gegeven om te komen tot harmonisering 
van de P&C cyclus en het financieel beleid. De nota activabeleid is daar onderdeel van 
 
Bijlagen: 
Nota activabeleid 2017 
Bijlage afschrijvingstabel nota activabeleid 2017 
Verschillen in afschrijvingstermijnen 
 
 
 
 
Bergen, 23 augustus 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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